
Břehy řeky Úpy jsou zase čistší, uklízelo je 145 dobrovolníků 

Trutnov, 22. dubna (buš) – Účast na akci Čištění řeky Úpy byla letos nečekaně vysoká. Na 

Den Země se v Trutnově sešlo celkem 145 dobrovolníků, kteří společnými silami nasbírali 

až 250 pytlů odpadků. Účastníky neodradila ani špatná předpověď počasí. 
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„Rozhodně jsem nečekal tolik lidí, počítal jsem třeba s padesáti,“ uvedl hlavní organizátor 

akce, Martin Kynčl. Největší počet účastníků přišel na startovní místa v centru města, kde se 

také podařilo nasbírat nejvíce odpadků. „Našly se věci, ze kterých by šla pomalu sestavit celá 

domácnost. Záchod s umyvadlem, křeslo a domovní dveře, ale i monitor, matrace a několik 

koberců,“ dodal Kynčl.  

Sběrači vylovili také státní poznávací značku automobilu, kterou předali Městské policii 

Trutnov. Do čištění Úpy se letos zapojily místní organizace, zejména ZŠ Komenského 

v doprovodu učitelů, ale i krizové centrum Riaps nebo klienti Barevných domků Hajnice. „Ti 

byli hodně pečliví, nasbírali půlku odpadkového pytle nedopalků od cigaret,“ uvedl Jan 

Hladík, jeden z koordinátorů úseku mezi centrem a Horním Starým Městem. 

Projekt bylo možné podpořit i jinými způsoby, lidé přinášeli buchty nebo velikonoční 

nádivku, dobrovolníky rozehříval horký čaj nebo káva. Doprovodný program vytvořili 

studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ze spolku Drosophila, kteří oživili stánky 

živými ukázkami zvířat a rostlin. Program na stáncích tvořila také Městská policie, Oblastní 

charita Trutnov nebo rodinné centrum Trutínek. „Uvažujeme o dalším ročníku a o tom, zda 

akci rozšíříme i za hranice města. Zájem veřejnosti je skutečně velký,“ řekl Kynčl. 



Akci dále podpořilo Město Trutnov, které zajistilo finanční příspěvky, dále společnosti Povodí 

Labe, Technické služby Trutnov, KRNAP, Top Clean Trutnov, kanoistický oddíl Reggae Tempo 

Cigi Team, TESCO, ZŠ Mládežnická i veřejnost.  
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